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Katsete eesmärgid:

•Leida sügis-talviseks 

perioodiks uusi 

vahekultuure ja nende 

segude kombinatsioone



Põldkatsed vahekultuuridega

2015. aasta

Külv 25. augustil

2016. aasta

1. Külv 3. augustil

2. Külv 12. augustil (mõned liigid)

Vahekultuuride liigid

Talvituvad liigid:

Rukis                                                                         

Talirüps

Talivikk   (ainult 2016. aastal)

Mitte-talvituvad liigid:

Sinep

Tillage radish (õliredis, Jaapani redis)

Tatar

Keerispea

Aleksandria ristik

+Segud



Talivikk (Hairy vetch) Vicia villosa

• Talvekindel 

• Hästi arenenud juurestik, mille areng 

jätkub talvel

• Moodustab roomava maapealse 

biomassi – surub alla umbrohte

• Väga hea lämmastiku siduja

http://www.covercrop.com/?p=208

Uuematest vahekultuuridest



Inkarnaatristik (Crimson clover) 

Trifolium incarnatum

•Kasvab ka mitteviljakatel muldadel

•Talub varju

•Vajab kasvamiseks niiskemat mulda

•Külvisenorm 15-20 kg/ha

https://www.easttexasseedcompany.com/cloverspecies.php

Aleksandria ristik (Berseem clover) Trifolium alexandrinum

•Parem kuivataluvus kui inkarnaatristikul

•Kiirem algareng kui inkarnaatristikul

•Külvisenorm 15-17 kg/ha

https://www.easttexasseedcompany.com/cloverspecies.php

Üheaastased 

ristikud

• Moodustavad 

suure biomassi 

vaid varajasel 

külvamisel 

(augusti esimene 

nädal)

• Hea umbrohtude 

allasuruja (piisava 

biomassi korral)

• Soovitatakse 

kasvatada segus 

teiste 

vahekultuuridega



Tillage Radish (õliredis, Jaapani 

redis)

•Ei ole talvekindel

•Moodustab suure peajuure

• Kogub endasse mullast 

sügavamatest kihtidest toitaineid 

(väga hea N, P ja K siduja)

•Võimeline parandama mulla 

struktuuri

•Järgneval kultuuril parem 

juurestiku arenemise võimalus

•Tänu lopsakale maapealsele 

biomassile surub alla umbrohte

•Sisaldab glükosinolaate –

biofumigatsiooni efekt (vähendab 

mullapatogeene)

http://www.livingthecountrylife.com/homes-acreages/managing-your-
property/tillage-radish/

http://www.livingthecountrylife.com/blogs/betsys-
backyard/2014/11/10/tillage-radish-harvest/

http://articles.extension.org/pages/64400/radishes-a-new-cover-crop-
for-organic-farming-systems



Biomassi moodustamine

Sõltuvalt aastast on vahekultuuride kasvukiirus ja biomassi 

moodustamine väga erinev.

Efektiivseid (üle 5 °C) õhutemperatuure kogunes katseperioodil:

2015. a külv 25.08                323 °C, Kasvuperioodi pikkus 42 päeva

2016. a  külv 3.08 534 °C , Kasvuperioodi pikkus 68 päeva  

2016. a külv 12.08                 432 °C, Kasvuperioodi pikkus 59 päeva

(2010. a Tartus külv 1. august            602 °C)  



Külv 25. augustil

Külv 3. 

augustil



Hilisema külvi korral moodustas Aleksandria ristik oluliselt 

väiksema biomassi

Inkarnaatristik on aeglasema arenguga
Foto: Merili Toom



Hilisema külvi korral vähenes 

ka taliviki biomass, aga 

väiksemal määral kui ristikul 

Hilisema külvi korral moodustas 

Aleksandria ristik oluliselt 

väiksema biomassi

12. august 3. august

2016. aasta

Aleksandria ristik Talivikk



2016. a  12. august

Kui jääb külv hilisemaks, siis 

taliviki kõrval võiks kaaluda ka 

herne kasutamist 

vahekultuurina

TalivikkHernes



Toitainete sidumine

Vahekultuuride poolt seotud toitainete kogus sõltub biomassi 

suurusest, kuid ka taimes sisalduvast toitaine kogusest

• Kõige rohkem 
lämmastikku sidus 
suure biomassi
moodustanud redis

• Vikk sidus arvestatava 
koguse lämmastikku 
tänu suurele 
lämmastiku sisaldusele



Tatar on hea fosfori siduja

Fosfor



Aleksandria ristik on hea 
K siduja

Kaalium



Keerispea on hea Ca ja Mg siduja



Tatar on väga tundlik öökülma suhtes

Foto: Merili Toom

Esimesed öökülmad 10.-13. oktoobril
27. septembrist langes maapinnale lähedases 
õhukihis temperatuur null kraadi lähedale või 
alla selle. 30. septembril registreeriti esimene 
öökülm õhus.

Vahekultuuride vastupidavus külmale



Väikesed öökülmad sinepit ei 

kahjusta



22. november 
2016

(-5°C,   6-12 
november)

Talivikk Tillage radish



6. Jaanuar 2017

23. Jaanuar 2017

Kõige külmem oli 7. jaanuaril 
-22°C, vähene lumekate

31. Jaanuar 2017



23. Jaanuar 2017

Laguneb küllaltki kiiresti, 

võrreldes teiste ristõielistega 

on C:N suhe kitsam



Segude kasvatamise põhilised eelised:
• Kasvatusriskide vähendamine – erinevad

kultuurid reageerivad erinevalt mulla- ja 

ilmastikutingimustele

• Erinevad liigid segus täiendavad üksteist ja 

tagavad parema pinnakaetuse (parem erosiooni 

kaitse)

• Liblikõielised segus parandavad kõrreliste jt 

liikide lämmastikutoitumist

• Kõrrelised segus liblikõieliste või ristõielistega 

aitavad aeglustada lämmastiku vabastamist ja 

muudavad selle järgnevale kultuurile 

aeglasemini omastatavaks

• Suureneb mulla mikrobioloogiline mitmekesisus

• Parem umbrohtude ja mulla patogeenide 

allasurumise võime läbi juureeritiste toime 

mitmekesistumise 
Foto: Merili Toom



Potikatsed biopreparaatidega



Black Pearl  (Biocat – G) 

ehk Must Pärl
(Kompleksväetis humiin- ja 

fulvohappega, lämmastiku, 

kaaliumi, väävliga)

Raskila
(Põhiline koostisosa 

vermihuumus, mis on 

toodetud hobusesõnniku 

kompostimisel 

vihmaussidega)

EM
(Bioaktivaator, mis koosneb 

erinevatest mikroorganismidest)

Aminohapped Ilsa Drip 

forte
Merevetika ekstrakt
(100% pruunvetikas)

Segu seemnetöötluseks:

(Margus Essi soovitus )

• Raskila

• EM 

• Merevetika ekstrakt 

• Amonohapped Ilsadrip 
Forte 

• Vesi 

• Juurde võib lisada melassi 
või mett



Tatar

• Must pärl 50 kg/ha suurendas biomassi

• Juurekava moodustustumisele aitas kaasa: 

seemnetöötlus Raskila + EM



Uba
• Raskila seemnetöötlus –

suurem maapealne ja juurte 
biomass, taim läks varem 
õitsema 

• Raskila seemnetöötlus + 
lehtede pritsimine – ei andnud 
eelneva variandiga võrreldes 
lisaefekti

• Must pärl 50 kg/ha suurendas 
maapealset ja juurte biomassi, 
kuid kasutamisel koos Raskila 
seemnetöötlusega oli efekt 
suurem

• Juurte ja mügarate arengule 
aitas kaasa ka seemnete 
töötlemine seguga (Margus 
Essi soovitus) ja ka ainult 
merevetika ekstraktiga



Hernes

• Juurte massi ja mügarate 

arvukust ning suurust 

mõjutas kõige rohkem 

seemnetöötlus 

biopreparaatide seguga, 

ka ainult merevetika 

ekstraktiga

• Positiivne efekt ilmnes 

juurte arengus ka 

variandis Raskila 

seemnetöötlus + Must 

pärl



Seemnetöötlussegu + EM 

Hästi arenenud juurestik, rohkem 

juuremügaraid



Seemnetöötlusseguga hästi arenenud juurestik



Suurem maapealne biomass



Mügarbakterpreparaadid

Seemneid võiks töödelda:

• kui vastavat liblikõielist kultuuri ei ole kasvatatud põllul 

lähema 3 aasta jooksul

• ebasoodsate mullastikutingimuste puhul (toitainete 

puudus, happelised mullad, üleujutatus)

Kui sojaoale liigiomane Rhizobium

bakter mullas puudub, siis 

juuremügaraid ei moodustu ja 

taimed jäävad kiduraks

Kontroll      BakterpreparaadigaFoto: Sulev Kuuse Foto: Merili Toom



Talivikk

Mügarbakterpreparaat 

koos merevetika 

ekstraktiga

Hästi arenenud 

juurestik

Juuremügaraid 

rohkem peajuurel, 

suuremad ja 

roosa värvusega. 

Koos 

bakterpreparaadi

ga võiks kasutada 

ka mükoriisa 

preparaate



Kokkuvõtteks

Biopreparaadid mõjutasid positiivselt taimede kasvu, 
eriti juurte arengut. 

Seega nende kasutamisel põllul:

• võivad suureneda vahekultuuride poolt seotud 
toitainete kogused

• liblikõielisetel areneb rohkem juuremügaraid, parem 
lämmastiku sidumine

• tugevamad taimed, parem haigus- ja talvekindlus



Tänan kuulamast!


